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SOLVAY GROEP VERWERFT 95,33% IN INNOGENETICS
Solvay zal een uitrookbod uitbrengen op de overblijvende aandelen Innogenetics en
de schrapping van het aandeel aanvragen
Solvay Pharmaceuticals nv, een filiaal van de Solvay-groep, de chemie- en farmagroep, maakt vandaag
bekend dat het 690.289 bijkomende aandelen zal verwerven van Innogenetics nv, een Belgisch
biotechnologiebedrijf, middels een transactie in contanten gewaardeerd op 6,5 EUR per aandeel,
hetgeen overeenkomt met 200,7 miljoen EUR voor 100% van de aandelen Innogenetics. De aandelen
werden aangeboden aan Solvay Pharmaceuticals gedurende de tweede verlenging van het bod op de
Innogenetics-aandelen, dat liep van 22 oktober tot 12 november 2008.
Na de vereffening van het bod, wat verwacht wordt op 20 november, zal de Solvay Groep 95,33%
bezitten van de aandelen Innogenetics, de participatie van 9,68% die de Solvay-groep al voor het bod
bezat inbegrepen. Zoals voorzien door de Belgische wetgeving, zal Solvay een uitrookbod (squeezeout) uitbrengen op de overblijvende aandelen, dat loopt van 21 november tot 11 december 2008. Solvay
zal tevens NYSE Euronext Brussels vragen de notering van de aandelen Innogenetics te schrappen, wat
naar verwachting vanaf 12 december 2008 zal gebeuren.
“We zijn zeer tevreden met de positieve respons van de aandeelhouders van Innogenetics. Na het
afsluiten van de squeeze-out, kunnen we volledig focussen op de verdere uitvoering van onze dubbele
strategie: de expansie van Innogenetics’ diagnostische middelen en van de competenties inzake
onderzoek en ontwikkeling van beide ondernemingen om de ontwikkeling van Solvay’s therapeutische
pijplijn te versnellen met biomarker-, diagnostica- en zogenaamde ‘companion’diagnosticatechnologiën”, zei Werner Cautreels, CEO van Solvay Pharmaceuticals.
SOLVAY PHARMACEUTICALS nv is een Belgische volle dochter van de Solvay Groep.
SOLVAY PHARMACEUTICALS is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de
wereldomspannende farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Deze bedrijven willen
tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde en nog niet behandelde medische behoeften in de
therapeutische specialisatiegebieden neurowetenschappen, cardio-metabolica, griepvaccins, gastroenterologie en andralogie/gynaecologie. In 2007 haalde Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,6
miljard EUR en had het over de hele wereld meer dan 9000 mensen in dienst. Meer informatie vindt u
op www.solvaypharmaceuticals.com.
SOLVAY GROEP is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in
Brussel. Hij telt meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde
omzet van 9,6 miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische
Producten. SOLVAY is genoteerd op de Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg:
SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
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